ATA Nº 4.161
Aos 04 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 18h13min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 36ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a
Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT),
Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT),
Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC),
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues
dos Santos (PP - Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação
do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho, a Diretora Legislativa, senhora
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos
Vereadores desta Casa e aos demais presentes, informando a comunidade taquarense que as
Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser assistidas novamente em tempo real,
acessando o endereço eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. Para melhor
andamento da Sessão pediu a todos que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os
desligassem. A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos
trabalhos da noite cumprimentando todas as pessoas presentes e convidando as mesmas para
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o Presidente solicitou que a
Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para
publicidade da mesma. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 611/2016, encaminha relatório do
atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de agosto de 2016, para ser afixado no
mural desta Casa Legislativa. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº
092/2016 (Executivo Nº 066) Altera o Anexo da Lei nº 5.395/2013, que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
093/2016 (Executivo Nº 067) Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2017. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009, de 04 de outubro de
2016 - VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Concede o
Título de Cidadã Taquarense a Senhora Denise de Ávila Ferreira. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 010, de 04 de outubro de 2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor Franck Flamarion
Müller. Correspondência diversa recebida: E-mail da Promotora de Justiça, Dra. Ximena
Cardozo Ferreira, onde retomando as atividades junto à Promotoria de Justiça de Taquara,
convida para reunião do Grupo Gestor do Projeto Rio da Ilha, a ser realizada no próximo dia
10 de outubro, às 14 horas, no auditório da Promotoria. Ofício nº 025/2016 do Clube Filatélico
e Numismático de Taquara/RS, convidando para visitarem o 12º Encontro Nacional de
Filatelia, Numismática e Colecionismo de Taquara, tradicional evento de nosso município, que
acontecerá nos próximos dias 07, 08 e 09 do corrente mês, com visitação das 09 às 17 horas no Clube Comercial com entrada franca. Também convidam para a singela cerimônia de
abertura que ocorrerá no dia 07/10, a partir das 18 horas no mesmo local. Agenda da RGE
sobre Workshop Eficiência Energética – Projeto Desconto Eficiente Motores Elétricos, que
ocorrerá no dia 27/10/2016, no Auditório da RGE em Caxias do Sul. Comunicados do
Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, informando a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria, diante da publicidade do Projeto de
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Lei Nº 093/2016 que trata da LDO, para o exercício financeiro de 2017 e de acordo com o
disposto no Art. 165, § 2º da Constituição Federal, o Art. 98, Inciso II e § 2º da Lei Orgânica
do Município de Taquara, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Presidente neste momento deu início na composição da Comissão
Especial, que apresentará Parecer sobre a LDO, no qual solicitou aos Líderes de Bancada
que indicassem os seus membros. Após as devidas indicações a referida Comissão Especial
ficou composta pelos seguintes Vereadores: ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP);
TELMO VIEIRA (PTB); MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC). Devido as Bancadas do
PMDB, PDT e PROS declinarem suas vagas, o Presidente com a concordância dos demais
Vereadores abriu espaço para mais duas indicações, onde foram devidamente incluídos os
Vereadores LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB) e SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER (PP). Nesse sentido de acordo com os Artigos 162 e 163 do Regimento Interno
desta Casa, os Vereadores terão o prazo de 08 (oito) dias a contar de amanhã (05/10), para
apresentar as Emendas na Comissão, e a Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para emitir
Parecer. O Presidente também informou que está sendo agendada Audiência Pública para
apresentação da LDO que ocorrerá no dia 11 de outubro de 2016, às 16 horas, no Plenário
desta Casa. O Vereador Arleu Machado de Oliveira sugeriu deixar de antemão marcada a
primeira reunião da Comissão recém-composta para o próximo dia 11/10, às 15 horas,
podendo esta data ser alterada. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente deu início a
Ordem do Dia, colocando em votação do Plenário a seguinte matéria: - Indicação Nº
309/2016; Requerimento de Pedido de Informação Nº 051/2016 e Requerimento Nº
256/2016. As referidas proposições foram APROVADAS por unanimidade dos Vereadores.
Depois da Ordem do Dia o Presidente Guido Mario deu início ao Grande Expediente,
concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem
alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou as pessoas
presentes no Plenário e agradeceu aos eleitores aos quais conseguiu chegar, porque “eles” (não
esclarece quem) foram mentir para alguns de seus eleitores que este vereador não era
candidato, por ordem do senhor prefeito. Lembrou que disse na semana passada que perderia
em torno de 150 a 200 votos e foi o que aconteceu, porque não conseguiu alcançar as pessoas
depois das mentiras que foram contadas. Reconheceu que ainda houve vereadores nesta Casa
que fizeram um bom trabalho, mas não conseguiram voltar, e isso acontece. Manifestou,
porém, que quando tentam tirar o vereador pelo “tapetão” e não pelo voto, é uma vergonha.
Leu um parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso entrado
pelos partidos PTB, PP, PRB, PT, PSD, PROS, REDE e PPS; ressaltando que o único que se
manifestou como não tendo dado autorização para tal foi o vereador Valdecir. Comentou que
na Justiça não se esconde nada e os mentirosos caem nessa hora. Compartilhou que nunca teve
cargo seu na Câmara ou na Prefeitura, pois acha isso errado. Reiterou que pessoas foram pagas
com dinheiro público para dizerem por aí que este vereador não era candidato, coisa da qual
tem provas. Relatou que o que mais lhe surpreendeu foi uma fala do prefeito em Morro Alto
de que tinha certeza que este vereador jamais concorreria de novo. Apontou que não só
concorreu, como fez votação e está aqui de volta, provando que o prefeito é um baita de um
mentiroso. Surpreendeu-se também com o Dr. Hélio, com quem trabalhou no sindicato e a
quem considerava um amigo, que afirmou também que este vereador deveria cair fora e não
poderia ser candidato. Comentou que com um amigo desses, não precisa de inimigos.
Esclareceu que tudo isso aconteceu porque fez um levantamento do asfalto nesse município
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que levou a empresa a refazer tudo depois de pronto, pois haviam botado 1,5 cm de asfalto
apesar de ter cobrado por 6 cm. Apontou que fez este levantamento contra a empresa e não
entende porque se doeram do “outro lado” (referindo-se provavelmente à Prefeitura).
Manifestou que se sente no direito de, daqui para frente, conversar apenas com as pessoas com
quem acha que deve conversar. Declarou que se deve ganhar uma eleição no voto, sem usar
cargos ou falar mal dos outros candidatos, o que é um erro. Salientou que não são os
vereadores que decidem pelos outros, mas a população. Reiterou que alguns vereadores, apesar
de terem feito um bom trabalho, não se reelegeram; talvez por não terem visitado as pessoas
ou pelo prazo curto da eleição deste ano, com o qual não estavam acostumados. Concluiu
comunicando que voltará à Câmara e fará seu trabalho como sempre fez, cada vereador da sua
forma e sua na posição, o que deve ser respeitado. Assumindo a palavra, o Presidente da
Câmara Guido Mario Prass Filho dirigiu-se ao vereador Nelson. Fora do microfone, o vereador
Nelson retrucou algo inaudível. O presidente da Câmara respondeu que pode falar e o vereador
não pode cortar sua palavra. Esclareceu que, pessoalmente, “ele” (aparentemente o Dr. Hélio,
pelo contexto) sempre disse o contrário do que disse o vereador Nelson. VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o presidente da Casa, os colegas
vereadores e a comunidade que acompanha a sessão no plenário, pela internet ou pela Rádio
Taquara. Agradeceu a parceria e o apoio que recebeu nas urnas, reelegendo-o vereador com
740 votos pelo PMDB. Agradeceu também aos parceiros da coligação Taquara Pode Mais
(PDT-PMDB-PCdoB), como o candidato a prefeito, Beto Lemos do PDT; o candidato a viceprefeito, Odilon do PMDB; o representante do PCdoB, Bruno; e os demais candidatos a
vereador que concorreram pela coligação. Registrou alguns lugares do município por onde
passou em sua campanha, tanto no interior quanto na cidade, agradecendo a todos os
moradores destes que o ajudaram neste pleito. Manifestou que a disputa teve suas dificuldades,
mas a batalha foi lutada com hombridade. Dirigiu-se ao vereador Beto Lemos, assegurandolhe que as pedras que encontraram no caminho serão feitas de escada para o sucesso futuro.
Agradeceu também ao vereador Nelson, que lhe disponibilizou nesses três anos e meio
aprendizado e respeito, mostrando-lhe como se colocar nas situações. Reiterou seus
agradecimentos à comunidade que de uma forma ou outra entendeu o que estava defendendo
na Câmara, sua posição e porque era oposição. Manifestou que sua oposição foi feita de forma
responsável, documentada e com debate franco, sem desrespeitar qualquer pessoa; observando
que se isso alguma vez aconteceu, tem a humildade em todos os momentos para reconhecer
seus erros. Declarou que continuará trabalhando nesta linha e continuará à disposição da
Prefeitura Municipal para angariar recursos ao município, tanto no âmbito do governo do
estado quanto no âmbito do governo federal, cobrando de forma adequada e correta todos os
passos que a atual administração fizer. Reconheceu a reeleição do atual prefeito, com uma
votação expressiva, mostrando que a comunidade gosta do que está acontecendo, manifestando
que será um fiscal efetivo e ativo das coisas que devem ser feitas ou podem ser melhoradas.
Encerrou colocando-se à disposição da comunidade, da Prefeitura e da cidade. Agradeceu mais
uma vez e desejou um abraço a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, os colegas vereadores, a imprensa e a
comunidade presente. Expressou satisfação em estar na Casa representando a comunidade.
Comentou que passaram por um pleito eleitoral um pouco diferente dos outros e infelizmente,
seu trabalho não foi entendido pela comunidade ou não a alcançou. Relatou que teve a
satisfação de, mesmo sendo um vereador não eleito, foi escolhido hoje à tarde para ser
entrevistado por um grupo de estudantes da FACCAT buscando entendimento do processo
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eleitoral que ocorre de quatro em quatro anos. Comunicou que tem demonstrado através de seu
trabalho inovação e reciclagem, alertando que se não começarmos a pensar dessa forma, o país
certamente pagará um preço muito alto no futuro. Afirmou que seu trabalho nesta casa foi
desenvolvido em sua plenitude, alicerçado em conhecimentos técnicos e populares.
Mencionou o Cantinho da Leitura, a Doação Solidária, a Agência de Empregos Municipal, as
canalizações e praças com pneus, o comércio exterior etc. Compartilhou que sobre este último
assunto, esteve ontem em tratativas com empresas do Chile para que o município lhes forneça
materiais anti-chamas para a confecção de uniformes. Comunicou que foi convidado em
janeiro para uma rodada de negócios em Xangai, na China. Anunciou ainda que hoje, em
contato com o Badesul, constatou-se a possibilidade de, juntamente com o prefeito municipal,
calçar algumas ruas com bloquetos nos próximos dias através de financiamento com o referido
banco. Manifestou que seu trabalho tem sido e continuará da mesma forma para a comunidade.
Comentou que não se pode ser egoísta, fazendo políticas mesquinhas e individuais, mas sim
pensar na coletividade, que é o que faz. Apontou que o resultado da eleição podia tê-lo
deixado revoltado, mas o deixou mais confiante e com a certeza de que está no caminho certo.
Declarou que seu trabalho é reconhecido internacionalmente, compartilhando que recebeu
recentemente a Medalha Simón Bolívar, maior distinção da América Latina; e também foi o
único político brasileiro a receber uma homenagem na Câmara de Vereadores de São Paulo
como gestor público. Manifestou que continuar essa luta não será apenas para estar na Câmara
de Vereadores, mas para mudar uma história, um pensamento, quebrar paradigmas e buscar
realmente as coisas melhores para a comunidade. Ressaltou que isso não pode estar vinculado
somente ao voto, confessando que não sabe o futuro político que tomará a partir desse
momento, mas indicando que tem certeza de que continuará trabalhando pela comunidade.
Concluiu agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP):
Cumprimentou o presidente, os demais componentes da Mesa Diretora, colegas vereadores e a
comunidade que assiste à sessão. Agradeceu com muita emoção e reconhecimento a Deus, sua
família, seus parceiros, seus companheiros da coligação Taquara Seguindo em Frente, seus
colegas do PP, todos os que caminharam consigo e todos os eleitores. Reconheceu que recebeu
novamente uma missão enorme, com muita responsabilidade e muita complexidade. Desejou
que seus projetos possam novamente trazer esperança e ajudar a superar os obstáculos
avançando sempre rumo a uma cidade melhor para se viver. Manifestou que quer, assim como
todo cidadão taquarense, uma cidade modelo para as pessoas e para os animais. Citou Pablo
Picasso, que disse: “o que já fiz não me interessa, só penso no que ainda não fiz”, relatando
que é assim que se sente hoje para encarar os novos desafios. Apontou que na data de hoje (4),
comemora-se o Dia dos Animais e o Dia de São Francisco de Assis, que teve intensa e
amorosa relação com a natureza, que o tornou protetor dos animais e do meio ambiente. Citou
ainda uma postagem da APATA, grupo do qual faz parte, feita após as eleições, em que diziam
a eleição de candidatos com a causa animal em suas pautas — tanto em Taquara quanto nas
cidades vizinhas — passava ao poder público um recado de que a causa importa sim à
população. Prosseguiu reproduzindo a postagem, que ainda recomendava às demais câmaras e
prefeituras assumir a responsabilidade sobre os animais, atuando preventivamente. Agradeceu
especialmente a cada cidadão taquarense que, através de seu voto no domingo, renovou a
confiança em um trabalho feito com ética, responsabilidade em prol de uma cidade melhor
para todos: pessoas, animais e meio ambiente. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, as pessoas presentes
na Casa e todos acompanhando através dos meios de comunicação. Comentou que, ao
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entrarem nesta Casa, frequente é feita uma oração contendo a seguinte frase: “seja feita a vossa
vontade”. Manifestou que entende ser da vontade de Deus que cada homem, mulher e ser na
Terra tenham um destino, um propósito; e entende que é da vontade Dele que esta vereadora
tenha o merecimento de mais quatro anos de mandato. Ressaltou que isto não é somente
mérito seu, mas também de seus amigos que acreditaram e acreditam ser possível fazer um
trabalho bom e digno, representando com dignidade a comunidade taquarense. Comunicou que
é possível sim fazer politica séria e digna neste país, nesta cidade, neste legislativo; o fez e
quer continuar fazendo. Agradeceu a cada amigo, conhecido e cidadão simpatizante do seu
trabalho que a apoiou, pois optou por continuar atendendo a comunidade na Câmara —
fazendo jus ao seu salário — e a campanha por votos foi feita por outras pessoas. Declarou que
trabalhará para fazer mais e melhor, visto que teve mais votos desta vez, o que significa que
mais pessoas estão acreditando nela; e a isto, é imensamente agradecida. Anunciou também
que segue trabalhando na questão do Troco do Carinho e do Troco da Saúde, comunicando
que o Cimol colocou sua oficina de marcenaria à disposição para a confecção das caixas que
logo estarão no comércio taquarense. Relatou que logo o projeto será colocado em prática,
com divulgação nos jornais, contando com a ajuda da imprensa local para tal. Salientou que a
divulgação é importante para garantir o sucesso da campanha, pois é preciso que a comunidade
conheça estes programas solidários e entenda que haverá no comércio a caixa à disposição
para arrecadação. Comentou também a questão do programa “Laço Rosa, Mulher Vitoriosa”,
agora lei municipal, alusivo ao Outubro Rosa e em homenagem a mulheres que já venceram o
câncer de mama como incentivo a aquelas que estão iniciando o tratamento. Encerrou
agradecendo a atenção de todos e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR
TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente do Legislativo, os demais vereadores, o
público presente e especialmente, o presidente do PTB João Luiz Ferreira e demais colegas de
partido presentes, bem como candidatos de outros partidos. Iniciou agradecendo a Deus por têlo abençoado com a reeleição e abençoado também o município através da reeleição do
prefeito e eleição de vereadores que darão continuidade a um projeto para levar Taquara à
diante. Agradeceu todos os colegas da coligação Taquara Seguindo em Frente que levantaram
a bandeira como candidatos, sendo abençoados com a vitória. Explicou que a vitória neste
caso é reconhecer que Taquara precisa de mais, o que identificaram caminhando pelo
município. Apontou que a população está carente de resultados e, seu empenho e com a graça
de Deus, conseguiu trazer resultados — como também fez o prefeito. Manifestou que se elege
um prefeito e quinze vereadores, mas quinze para somar e lutar em comum acordo, não para
que cada um vá para um lado. Declarou acreditar que o Legislativo aqui é uma engrenagem.
Concordou que todos os vereadores tenham trabalhos diferenciados, mas que esses tenham o
mesmo entusiasmo, a mesma persistência e a mesma direção de levar Taquara em frente.
Ressaltou que isso não é com varinha mágica, mas com muito trabalho e empenho, pois há
dificuldades a serem enfrentadas. Manifestou que precisam primeiro honrar a Deus, depois o
voto, e respeitar cada dos eleitores e cidadãos taquarenses. Comentou que a campanha eleitoral
é muito boa quando é limpa: quando o candidato demonstra o resultado para a comunidade,
quando ele vislumbra a necessidade; mas nunca depreciando aqueles que os antecederam e que
alguma ação fizeram. Lamentou que houve muita conversa de candidatos — pessoas
inescrupulosas — que não tiveram a sensatez de reconhecer o que foi feito. Refletiu que, como
meros seres humanos, precisamos nos preparar para enfrentar as dificuldades, pois através
destas, os homens e mulheres serão grandes. Apontou que para tal, é preciso que todos prestem
atenção e se unam porque a população unidade é a verdadeira força política de um povo.
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Agradeceu a todos seus companheiros, à sua família e às pessoas que acreditaram no projeto
Taquara Seguindo em Frente, anunciando a aqueles que não votaram nele que os conquistará
mostrando seu trabalho. Encerrou agradecendo a todos, desejando que fiquem com Deus e
tenham uma boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS):
Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a plateia na assistência e os ouvintes
da Rádio Taquara. Agradeceu primeiramente a Deus por ter lhe dado forças para participar de
mais uma eleição na qual não foi vitorioso apesar de ter 588 pessoas que acreditaram nele.
Agradeceu ainda sua esposa Gisele, sua filha Maria Eduarda e seu filho Patrick, bem como os
companheiros que estiveram ao seu lado e trabalharam com ele na campanha. Reconheceu
que, como disse a colega vereadora, tudo tem a permissão de Deus e Ele quis que este
vereador ficasse de fora. Anunciou que mora em Taquara, mora no bairro Empresa, continuará
morando e fará o que puder pela comunidade, colocando-se à disposição. Agradeceu a cada
um daqueles que acreditou nele, lamentando que o bairro Empresa — com quase dez mil
habitantes e quase seis mil eleitores — tenha ficado sem nenhum vereador eleito o
representando. Opinou que certamente os quinze vereadores que foram eleitos vão atender o
referido bairro. Desejou um grande abraço às mulheres que vão tomar conta desta Casa,
triplicando o número de vereadoras. Reconheceu que a representação da parte feminina vem
crescendo em todo o país e é pelos trabalhos que têm feito, como a vereadora Carmen que
ficou fora por um mandato, mas não desistiu ou parou de trabalhar pela comunidade. Desejou
ao prefeito Titinho que tenha sucesso, pois ele foi um grande batalhador e graças a Deus, este
vereador pôde ajuda-lo a se reeleger. Manifestou que se manterá de cabeça erguida e investirá
em seu outro trabalho como vendedor, dando dignidade à sua família, à sua vida e ao crédito
do município pro qual nunca deveu e nem deverá. Comentou que está com consciência
tranquila por ter feito sua parte, descrita sem mentiras no seu material de campanha. Ressaltou
que continuará fazendo o que puder pela comunidade taquarense, desejando que seja o que
Deus encaminhar pela frente. Colocou-se à disposição do prefeito também, garantindo que ele
poderá contar com esse vereador para ajudar Taquara em seu crescimento e desenvolvimento.
Agradeceu ao pastor Enilton Vasconcelos Bittencourt, lamentando também que a Igreja
Assembleia de Deus tenha ficado sem representantes, mas certo de que os demais vereadores
poderão ajuda-los no que for necessário. Desejou que Deus o acompanhe até o final do ano e a
partir de 1º de janeiro, que ele o destine no caminho certo por um outro rumo. Encerrou
desejando um grande abraço e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, os
membros da Mesa, colegas vereadores, funcionários da Casa e as pessoas presentes.
Aproveitou a oportunidade para agradecer às 764 pessoas que confiaram nele, no último
domingo (2), apostando nele para os próximos quatro anos. Agradeceu a Deus por lhe dar
saúde e permitir que trabalhe muito pelo município, fazendo uma campanha limpa. Agradeceu
ainda à sua família pelo apoio e também aos amigos que foram incansáveis na multiplicação
dos votos. Agradeceu também às pessoas que abriram as portas para que este vereador pudesse
entrar, conversar e explanar suas ideias. Comentou que vê a comunidade taquarense com um
anseio muito grande pelos empregos, preocupadas com a falta de vagas na cidade. Urgiu aos
vereadores que se unam e façam um trabalho muito forte nessa área para o próximo mandato.
Anunciou que continuará sempre à disposição da comunidade, procurando atender e dar o
melhor de si. Encerrou deixando a todos um grande abraço. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e a
comunidade presente. Agradeceu ao seu partido PDT e também aos partidos PMDB e PCdoB
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que os acompanharam na coligação Taquara Pode Mais. Comentou que fizeram uma eleição
com muita dificuldade e pouco recurso, mas apesar de não terem alcançado o objetivo, este
vereador se sente vitorioso porque fizeram um trabalho sério e limpo levando sua mensagem.
Ressaltou, porém, que respeita as urnas e a vontade do eleitor, que parece ter entendido que
está bom da maneira que está. Parabenizou os colegas da coligação, vereadores Nelson e
Régis, desejando a eles um bom mandato e que Deus ilumine seus trabalhos para fazerem o
melhor para a comunidade. Parabenizou também os demais vereadores que se reelegeram,
como também os novos vereadores que entrarão. Manifestou que se sabe o tamanho da
responsabilidade como vereador, visto que levam a ânsia do povo até o Executivo, que por
vezes não atendida por falta de recurso ou de vontade. Dirigiu-se ao prefeito Tito, reeleito, que
cuide um pouco mais do município porque — apesar de a comunidade achar que está bom —
muitas empresas estão indo embora por dificuldades que, segundo eles, não é financeira e sim
falta de apoio. Manifestou esperar que o prefeito cuide desta parte, pois o emprego já está
dificultoso para a comunidade e quanto mais empresas forem embora, mais dificuldades
haverão. Pediu também que ele verifique a questão das várias obras inacabadas, como aquelas
no bairro Empresa. Anunciou que mesmo deixando seu cargo, continuará como cidadão
taquarense fazendo o que sempre fez, pois está como vereador há apenas quatro anos, mas já
antes trabalhava há quinze anos pela comunidade desenvolvendo vários trabalhos sociais.
Pediu a Deus que conduza o trabalho de todos os vereadores eleitos, para que façam o melhor
para a comunidade e continuem cobrando, mesmo que a maioria seja da base do governo —
especialmente quanto a aquelas que ainda têm dinheiro em conta. Relatou que nesta semana
fará vários encaminhamentos para saber mais a respeito disso. Encerrou desejando a todos
uma ótima semana e colocando-se à disposição da comunidade. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou a Mesa Diretora e os demais vereadores, bem
como todos os presentes e os ouvintes. Expressou que é muito bom voltar à tribuna após um
recesso para o período eleitoral, o qual não compreende porque a Justiça Eleitoral determina.
Manifestou estar muito feliz apesar de não ter concorrido, pois se sente vitorioso em função de
tudo que aconteceu. Refletiu que já se vão quase quatro anos que estes vereadores estão na
Câmara, durante os quais muita coisa foi dita e discutida. Relatou que por várias vezes
defendeu algumas causas referentes ao trabalho do Executivo e, sem a intenção de tripudiar
alguém em termos eleitorais, deve enaltecer os vereadores que se elegeram. Reconheceu
também a importância daqueles que quase conseguiram, mas não se elegeram; pois sem seus
votos, mesmo os eleitos não estariam ali, em função do sistema eleitoral proporcional.
Lembrou que sempre considerou o atual prefeito, Tito, o maior dentre todos os prefeitos da
história de Taquara, e a apuração de votos comprovou isto. Apontou que não é de graça que
isso acontece, pois o mesmo fez um trabalho espetacular em Taquara, em áreas como
Educação, Saúde e Segurança — com o município melhor neste último quesito do que muitos
de seus vizinhos. Constatou que o prefeito venceu em todas as urnas, seu total de votos
ultrapassando a soma de seus dois concorrentes mais os brancos e nulos. Esclareceu
novamente que não está tripudiando ninguém, nem mesmo “puxando o saco” do prefeito —
algo de que não precisa — mas está apenas repassando o que já dizia há quatro anos sobre o
trabalho que o mesmo vinha fazendo. Listou as conquistas do prefeito em fazer o posto de
saúde passar a funcionar por 24 horas e seus esforços em manter o hospital aberto tirando
dinheiro sabe-se lá de onde. Afirmou que ele mereceu está votando e merece até mais do que
têm falado sobre ele, porque além de tudo isso, ele é “gente” — tratando bem as pessoas e
amando-as, fazendo um governo para a população de Taquara. Manifestou que tem certeza que
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fazendo isso, o prefeito ficará mais esses quatro anos ali e os taquarenses terão uma cidade
maravilhosa para viver. Encerrou agradecendo a todos, desejando-lhes uma boa semana e que
fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Declinou
o uso da palavra. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra.
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o
presidente da Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes e os ouvintes da Rádio
Taquara; cumprimentando especialmente o presidente do PTB, Ferreira, que foi incansável na
batalha pela reeleição do prefeito Titinho. Parabenizou os vereadores que se elegeram e que
estarão atuando nesta Casa a partir de janeiro de 2017, prestando a todos seus cumprimentos e
respeitos, pois são dignos de estarem na Câmara. Expressou satisfação por ter conseguido 411
votos numa composição do PTB que realmente tinha excelentes candidatos, de alto nível e
experiência. Confessou que estaria faltando com a verdade se dissesse que estaria feliz por não
estar com os colegas a partir do próximo ano, mas por outro lado, está contente que a
composição vem dar uma sustentação bastante significativa ao trabalho do prefeito Titinho —
reeleito por merecimento, seu trabalho, sua dignidade e honestidade. Apontou que o mesmo
superou todas as dificuldades financeiras e políticas que o país enfrenta, e hoje tem uma
equipe de auxiliares e vereadores da base do governo que são de alto nível. Repetiu que é por
este motivo que se sente vitorioso, pois a disputa foi acirrada entre candidatos com uma base
eleitoral. Ressaltou que não se sente denegrido em nenhum momento; pelo contrário, se sente
bastante reconhecido por 411 votos. Desejou a todos os quinze que aqui estarão muitas
felicidades e sucesso, especialmente os da base de governo, mas também os da oposição que
deve existir. Relatou que desde ontem já voltou a seu trabalho de 26 anos como motorista de
ambulância pela Prefeitura e em tudo que puder auxiliar, estará disponível sempre. Concedeu
um aparte ao Vereador Telmo Vieira que, perdoando-se por não ter mencionado antes, disse
que todos os vereadores aqui não reeleitos são vitoriosos pelo trabalho que fizeram, trazendo
resultados ao município de Taquara. Retomando a palavra, o Vereador Luiz Carlos Balbino
de Oliveira concordou, dizendo que todos os demais — não eleitos ou reeleitos — merecem
parabéns pela sua luta aguerrida e sua contribuição positiva neste pleito, que certamente
ajudou o prefeito e aqueles vereadores que foram eleitos ou reeleitos. Encerrou desejando que
Deus ilumine o coração de todos e que até o final do ano, os vereadores atuais possam concluir
seus trabalhos com dignidade, esperando que aqueles iniciando no próximo ano mantenham
esta Casa enxuta, limpa e unida mesmo na divergência, em respeito ao povo taquarense.
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o presidente da Câmara, os
demais colegas vereadores e a comunidade presente na Casa, saudando especialmente o vicepresidente municipal do PSC e seu xará, Moisés Rangel. Reconheceu a vitória do prefeito Tito
no domingo eleitoral, cuja administração certamente teve algo de bom e agradou muito, tendo
em vista sua larga vantagem. Parabenizou o prefeito pela sua vitória como também o vereador
Beto Lemos, que aceitou o desafio e concorreu a prefeito como oposição, como sempre foi nos
quatro anos que esteve nesta casa. Parabenizou também seu candidato, Fabiano Tacachi Matte,
que também encarou essa luta. Refletiu que o trabalho da oposição é pouco entendido pela
comunidade, mas é muito importante, comparando-o como o daquele pai que xinga ou puxa a
orelha do filho, fazendo com que este o respeite e não faça “arte”. Apontou que neste próximo
mandato, a oposição estará bastante enfraquecida, com o prefeito conseguindo eleger onze
vereadores do seu lado, o que foi mérito dele. Apontou que foi o único vereador evangélico
que se elegeu — ressaltando que fala “evangélico” ao invés de “cristão”, pois crê que todos os
demais são cristãos — e disse que isso é um alerta a todos os cristãos taquarenses, pois é algo
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que pode ser perigoso. Manifestou que espera que não tenham que travar batalhas neste
sentido. Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que afirmou que a colocação do
vereador Moisés está totalmente errônea, pois o homem deve seguir a Deus e não a igreja.
Apontou que no que tange as igrejas, cada um tem a sua denominação, mas a crença geral é
em Deus. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel ressaltou que foi
exatamente isso que disse antes quando falou que todos ali são cristãos, e portanto foi o
vereador Telmo que se equivocou na sua intervenção. Encerrou desejando um abraço a todos.
Neste momento, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da
presidência ao Vice-Presidente Luiz Carlos Balbino de Oliveira para que pudesse se
manifestar. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Anunciou que hoje é o dia
em que retomam a palavra de expediente e os vereadores podem falar com a comunidade.
Agradeceu a Deus, ao PP, a todos os colegas de partido que concorreram e proporcionaram
que o mesmo tivesse três vagas no Legislativo. Agradeceu também aos 692 votos recebidos na
eleição deste domingo (2) que lhe foram aferidos pela comunidade. Agradeceu à sua família e
sua esposa Sílvia que, junto com seus colaboradores, fizeram um excelente trabalho de
divulgação da sua campanha que tornou possível sua reeleição. Agradeceu ainda a todos os
funcionários da Câmara que tocaram brilhantemente os serviços neste período que é um pouco
turbulento em função das eleições, mas foram conduzidos com muita categoria. Manifestou
que, agora que a eleição acabou, são todos por Taquara: é preciso parar com o sistema em que
aqueles que são contra trabalham para prejudicar os que ganharam. Sugeriu que a disputa deve
ficar para daqui a quatro anos e agora, deve-se pensar em Taquara e nas necessidades que a
comunidade tem, unindo-se para buscar soluções. Agradeceu a comunidade taquarense que o
recebeu muito bem em suas residências, mesmo aqueles que já tinham compromisso com
outros candidatos. Parabenizou a todos por isso, pois a democracia oportuniza à comunidade
escolher seus representantes. Desejou muita sorte aos eleitos, dizendo que terão junto ao
Executivo muito trabalho, pois a situação de crise que afeta o país está refletindo diretamente
no município. Alertou que precisarão ser eficientes, criativos e cuidar como usar bem os
recursos públicos. Desejou muito sucesso ao prefeito Tito e ao vice-prefeito Dr. Hélio, bem
como toda a equipe de funcionários do município. Dirigiu-se aos que não se elegeram,
afirmando que certamente Deus reservou algo melhor para os mesmos, e que poderão sim
contribuir com a comunidade ainda não estando na Câmara. Desejou mais uma vez que as
rusgas de campanha agora acabem, lembrando eleições em que seu candidato a prefeito não
ganhou, mas torceu que o eleito fizesse o melhor possível por esta cidade em que vive e seus
filhos também. Encerrou mandando um grande abraço. Nada mais havendo a tratar, às
19h40min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o
dia 11 de outubro de 2016, às 18 horas no Plenário desta Casa, lembrando que neste dia às 16
horas ocorrerá Audiência Pública de apresentação da LDO para o exercício de 2017. E, para
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS,
lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Nicolas Giovani Busanello,
o qual transcreveu o tempo de uso da Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº
004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões,
04 de outubro de 2016.
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